
نظام آمييتيس إلدارة املؤسسات

 يقدم نظام آمييتيس إلدارة املؤسسات وسيلة إلدارة أنظمة آمييتيس سيمفوني إلدارة الفيديو وأجهزة آمييتيس للحماية املادية وأجهزة آمييتيس الطرفية املصغرة املتوزعة
 جغرافياً بطريقة مركزية ومعتمداً على السحابة اإللكرتونية. يتم ربط املخدمات واألجهزة مع نظام إدارة املؤسسات بطريقة مؤمنة حبيث ميكنك من تطبيق حتديثات الربامج

وإدارة اإلعدادات ومراقبة احلالة واألداء من خالل واجهة ذكية وغنية لعرض املعلومات، وكل ذلك عن طريق السحابة اإللكرتونية

رؤية شاملة وحتكم كامل جلميع األنظمة املربوطة من خالل واجهة ويب موحدة
استرياد اإلعدادات من السحابة اإللكرتونية

التحكم عن بعد بإدارة التحديثات
نسخ احتياطي مركزي

تنبيهات ومراقبة مأمتتة
 ال يوجد تأثريات جانبية النقطاع اإلتصال بني األجهزة يف املوقع ونظام إدارة

املؤسسات
واجهة مستخدم سهلة وغنية

:املميزات الرئيسية

.

 يتم تشفري اإلتصال مع نظام إدارة املؤسسات بنظام         وباستخدام نطاق بث
ضيق يقدر حبوايل 30 كيلوبايت بالساعة

 يتم تأسيس الربط باستخدام تقنية ‘االتصال باملوطن’ الصديقة ألجهزة اجلدار
الناري

 يتم ختزين املعلومات يف مراكز معلوماتية ذات موثوقية عالية ومؤمنة بشكل ممتاز
(HIPPA متوافقة مع مواصفات هيئة مصنعي بطاقات الدفع ونظام)

يتوافر خيار لرتكيب النظام على السحابة اإللكرتونية اخلاصة
نظام ترخيص مرن يعتمد على طريقة االشرتاك
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املنتجات املدعومة
آمييتيس سيمفوني اإلصدار 6.14 فما فوق

جهاز آمييتيس للحماية املادية الذي يعمل باإلصدار 6.14 فما فوق
دعم الرتخيص املعياري، واإلحرتايف، واملؤسسي من برنامج سيمفوني

أجهزة آمييتيس الطرفية املصغرة اليت تعمل بنظام التشغيل اإلصدار 1.2 فما فوق
 

اإلدارة
 يدار النظام عن طريق صفحة ويب وباستخدام لوحة معلومات مبنية على برنامج

مستعرض اإلنرتنت
إدارة مركزية جلميع األنظمة املتصلة

إدارة حسب دور الفرد يف املؤسسة
إعدادات النسخ اإلحتياطي إىل السحابة اإللكرتونية أو بشكل حملي

 
إدارة الربنامج

جرد برامج آمييتيس املنصّبة
حتديثات تلقائية للمنتجات املتوفرة يف املوقع

 
إدارة السياسات
إعدادات عامة

إعدادات املستخدمني
صالحيات جمموعات املستخدمني

إعدادات الصيانة 
 

املراقبة
إشارات العتاد احليوية

مراقبة التجانس
 مراقبة األعطال يف التخزين، واستخدام الذاكرة العشوائية واملعاجل املركزي، و مراقبة توقف

عمل األجهزة
 

 مناذج االستخدام
على السحابة اإللكرتونية العامة – حيث توفر آمييتيس البنية التحتية وتقوم بإدارهتا 

على السحابة اإللكرتونية اخلاصة – حيث يوفر املستخدم بنيته التحتية ويقوم بإدارهتا

املواصفات

إعدادات السياسات

إدارة املوقع

اإلدارة عن بعد  مراقبة عمل
األجهزة

 التحديثات
+التلقائية +

املوقع 1

املوقع 2 املوقع 3 إخل
520 38

واجهة ويب للتحكم

يف املوقع
www.aimetis.com ملعرفة املزيد يرجى زيارة موقعنا على اإلنرتنت

مجيع احلقوق حمفوظة لشركة آمييتيس كورب. آمييتيس وآمييتيس سيمفوني هي عالمات جتارية مسجلة لشركة آمييتيس كورب يف صالحيات خمتلفة.
 مجيع األمساء األخرى اخلاصة بالشركات واملنتجات هي عالمات جتارية مسجلة للشركات اليت تتبع هلا.

 حنتفظ باحلق يف القيام بتعديالت بدون أي تنويه.
20150720


